
  والدين عزيز 
  

 .مهد کودک / مدرسه کودک شما در پروژه " ورزش سرگرم کننده" شرکت می کند 
 

گذرگاه ورزشی در نظر گرفته شده است تا به کودک شما ايمنی بيشتری در ترافيک بدهد ، ورزش بيشتری را  
 .در زندگی روزمره او ادغام کند و با باشگاه های ورزشی منطقه شما آشنا شود

 
در آن کودک شما برای مشارکت  .فرزند شما کارت گذرگاه ورزشی را از مهد کودک / مدرسه دريافت می کند

،   .در پيشنهادات فعاليت بدنی مهر و / يا امضا جمع می کند اگر اين گذرنامه در يک دوره مشخص پر شود 
  .ايگان استشرکت در پيشنهادات ر .کودک شما از مهد کودک / مدرسه گواهی دريافت می کند

  
کودک شما به ازای هر روز که به تنهايی سفر به مهد کودک / مدرسه را طی می کند ، مهر / امضا دريافت  

اگر   .البته می توانيد فرزندتان را در راه همراهی کنيد .پياده ، با دوچرخه ، اسکوتر ، اسکيت بورد  -می کند  
سه وابسته است ، می تواند برای آن امضا / مهر نيز  کودک شما به سوار شدن به اتوبوس به مهد کودک / مدر 

کند تواند   .دريافت  می  فرزند شما  اگر  است  امکان    -اما خوب  يا    -در صورت  بپردازد  به دوچرخه سواری 
  .مسير را از ايستگاه (پيش از آخرين) با ساير کودکان پياده طی کند

  
در نظر می گيرد ، که کودک شما همچنين می   عالوه بر اين ، مجوز حرکت مشارکت در فعاليت های زير را

  :تواند مهر / امضا را جمع آوری کند
  

 دامات آموزش ترافيک در مراکز مراقبت روزانه / مدارس اق  
  ورزش ، بازی و فعاليت های ورزشی در مهد کودک / مدرسه (به عنوان مثال روزهای کاری ، گروه

  های کاری ، تعطيالت فعال)  
  (شامل ليگ بريک ، بازی های ملی جوانان) مسابقات ورزشی  
   (در سال تقويم) شنا و نشان های ورزشی  
  عضويت و آموزش آزمايشی در باشگاه ورزشی 

  !ما برای کودک شما آرزو داريم که در فعاليتهای پاس جنبش شرکت کند و لذت ببرد

  و اين نيز مهم است ... 

  پوشش بيمه  

  :ر پيشنهادات مجوز فعاليت بدنی شرکت می کند ، تحت پوشش بيمه استکودک شما در حالی که د

 است تصادف  قانونی  بيمه  دارای  مدرسه   / کودک  مهد  به  مستقيم  مسير  در  شما  توانيد   .فرزند  می 
 uni -schule-www.dguv.de/wir haften / kita  اطالعات بيشتر در اين مورد را در اينجا بيابيد

/ 
 اين پوشش بيمه همچنين شامل پيشنهاداتی است که با مسئوليت مهد کودک / مدرسه انجام می شود. 
 رای پيشنهادات باشگاه های ورزشی بيمه باشگاه های غير عضو را ب نهاد ورزشی ايالت نيدرزاکسن

 .که در طول دوره تبليغات در دسترس فرزند شما است ، پرداخت کرده است

  ... و بنابراين می تواند برای فرزند شما ادامه يابد 

  

  



  

  عضويت در يک باشگاه ورزشی

دائمی يک باشگاه  پس از مشارکت رايگان در پيشنهادات کارت حرکتی ، کودک شما می تواند به عضويت 
  .ورزشی مورد عالقه خود درآيد

گر کودک شما شرايط مورد نظر را داشته باشد ، می توانيد هزينه عضويت در يک باشگاه ورزشی را از  ا
جاب  لطفاً با دفتر مسئول در محل تماس بگيريد (به عنوان مثال  .طريق بسته آموزشی و مشارکت تأمين کنيد

  .قه ای)، مديريت شهری يا منط   سنتر

گر کودک شما هنوز پيشنهاد مناسب باشگاه ورزشی پيدا نکرده است ، انجمن ورزشی در منطقه شما  ا
شما می توانيد اطالعات تماس را در پشت بروشور پيدا   .خوشحال خواهد شد که در جستجو به شما کمک کند

 .کنيد


